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Jeesus on Kristus CDn teksti 2 a
Kuka Jeesus oli
Joh.1:29-36

Seuraavana päivänä hän näki Jeesuksen tulevan tykönsä ja sanoi: "Katso, Jumalan
Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!30 Tämä on se, josta minä sanoin: 'Minun jälkeeni tulee
mies, joka on ollut minun edelläni, sillä hän on ollut ennen kuin minä'.31 Ja minä en tuntenut
häntä; mutta sitä varten, että hän tulisi julki Israelille, minä olen tullut vedellä kastamaan."32 Ja
Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta alas niin kuin kyyhkysen, ja se
jäi hänen päällensä.33 Ja minä en tuntenut häntä; mutta hän, joka lähetti minut vedellä
kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se,
joka kastaa Pyhällä Hengellä'.34 Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on
Jumalan Poika."35 Seuraavana päivänä Johannes taas seisoi siellä ja kaksi hänen

1

opetuslapsistansa.36 Ja kiinnittäen katseensa Jeesukseen, joka siellä käveli, hän sanoi: "Katso,
Jumalan Karitsa!"
Joh.3:31-36 Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja
maasta on, mitä hän puhuu; hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien.32 Ja mitä hän on nähnyt ja
kuullut, sitä hän todistaa; ja hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan.33 Joka ottaa vastaan
hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen.34 Sillä hän, jonka Jumala on
lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja; sillä ei Jumala anna Henkeä mitalla.35 Isä rakastaa Poikaa ja
on antanut kaikki hänen käteensä.36 Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka
ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä."

Johannes Kastaja ja enkelit
Luuk.1:26,27 - - - 31-33, 35

Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin
Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret,27 neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle
miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria. - - - 31 Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja
synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus.32 Hän on oleva suuri, ja hänet pitää
kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä,
valtaistuimen,33 ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen
valtakunnallansa ei pidä loppua oleman." - - - 35 Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee
sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää
kutsuttaman Jumalan Pojaksi.
Matt.1:20-21 Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka
sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on
siinnyt, on Pyhästä Hengestä.
21 Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava
kansansa heidän synneistänsä."
Luuk.2:10-12 Mutta enkeli sanoi heille: "Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon,
joka on tuleva kaikelle kansalle:11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus,
Herra, Daavidin kaupungissa.12 Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja
seimessä makaamassa."
Luuk.24:3-8 Niin he menivät sisään, mutta eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista.4 Ja kun he
olivat tästä ymmällä, niin katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa.5 Ja
he peljästyivät ja kumartuivat kasvoillensa maahan. Niin miehet sanoivat heille: "Miksi te etsitte
elävää kuolleitten joukosta?6 Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui
teille vielä ollessaan Galileassa,7 sanoen: 'Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten
käsiin ja ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös'."
8 Niin he muistivat hänen sanansa.
Ap.t.1:9-11 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet
pois heidän näkyvistään.10 Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän
tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;11 ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te
seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla
tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän."

Ääni taivaasta
Matt.3:16-17

Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän
näki Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä.17 Ja
katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen
mielistynyt".
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Mark.1:9-11 Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja
Jordanissa.10 Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten

Johannes kastoi hänet
aukeavan ja Hengen niin kuin
kyyhkysen laskeutuvan häneen.11 Ja taivaista tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun
minä olen mielistynyt".
Luuk.3:21-22 Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili,
niin tapahtui, että taivas aukeni22 ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa
muodossa, niin kuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun
minä olen mielistynyt".
Matt.17:2-5 Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin
aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo.3 Ja katso, heille ilmestyivät Mooses
ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa.4 Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle:
"Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja
Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden".5 Hänen vielä puhuessaan,
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katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas
Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä".
Mark.9:2-7 Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen
ja vei heidät erilleen muista korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui
heidän edessään;3 ja hänen vaatteensa tulivat hohtaviksi, niin ylen valkoisiksi, ettei kukaan
vaatteenvalkaisija maan päällä taida semmoiseksi valkaista.4 Ja heille ilmestyivät Elias ynnä
Mooses, ja nämä puhuivat Jeesuksen kanssa.5 Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle:
"Rabbi, meidän on tässä hyvä olla; tehkäämme siis kolme majaa, sinulle yksi ja Moosekselle yksi
ja Eliaalle yksi". 6 Sillä hän ei tiennyt, mitä sanoa, koska he olivat peljästyksissään. 7 Ja tuli pilvi,
joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun rakas Poikani; kuulkaa
häntä".
Luuk.9:29-36 Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa näkö muuttui, ja hänen vaatteensa tulivat
säteilevän valkoisiksi.30 Ja katso, hänen kanssaan puhui kaksi miestä, ja ne olivat Mooses ja
Elias.31 He näkyivät kirkkaudessa ja puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava
täytäntöön Jerusalemissa.32 Mutta Pietari ja ne, jotka olivat hänen kanssansa, olivat unen
raskauttamia; mutta kun he siitä heräsivät, näkivät he hänen kirkkautensa ja ne kaksi miestä,
jotka seisoivat hänen luonansa.33 Ja kun nämä olivat eroamassa hänestä, sanoi Pietari
Jeesukselle: "Mestari, meidän on tässä hyvä olla; tehkäämme kolme majaa, sinulle yksi ja
Moosekselle yksi ja Elialle yksi". Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi.34 Ja hänen tätä sanoessaan tuli
pilvi ja peitti heidät varjoonsa; ja he peljästyivät joutuessaan pilveen.35 Ja pilvestä kuului ääni,
joka sanoi: "Tämä on minun Poikani, se valittu; kuulkaa häntä".36 Ja äänen kuuluessa he
huomasivat Jeesuksen olevan yksin.

Jeesus itse
Joh.11:2-4

Ja tämä Maria oli se, joka hajuvoiteella voiteli Herran ja pyyhki hiuksillaan hänen
jalkansa; ja Lasarus, joka sairasti, oli hänen veljensä.3 Niin sisaret lähettivät Jeesukselle tämän
sanan: "Herra, katso, se, joka on sinulle rakas, sairastaa".4 Mutta sen kuultuaan Jeesus sanoi: "Ei
tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan Poika sen kautta kirkastuisi".
Joh.10:23-26 Ja Jeesus käyskeli pyhäkössä, Salomon pylväskäytävässä.24 Niin juutalaiset
ympäröivät hänet ja sanoivat hänelle: "Kuinka kauan sinä pidät meidän mieltämme kiihdyksissä?
Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille suoraan."25 Jeesus vastasi heille: "Minä olen sanonut sen
teille, ja te ette usko. Ne teot, joita minä teen Isäni nimessä, ne todistavat minusta.26 Mutta te
ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani.
Joh.10:33-36 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan
jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi".34 Jeesus vastasi
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heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'?35 Jos hän sanoo
jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli- ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin –36 niin kuinka te sanotte
sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: 'Sinä pilkkaat Jumalaa', sentähden että
minä sanoin: 'Minä olen Jumalan Poika'?
Mark.14:61-63 Mutta hän oli vaiti eikä vastannut mitään. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja
sanoi hänelle: "Oletko sinä Kristus, sen Ylistetyn Poika?"62 Jeesus sanoi: "Olen; ja te saatte nähdä
Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä".63 Niin ylimmäinen
pappi repäisi vaatteensa ja sanoi: "Mitä me enää todistajia tarvitsemme?
Matt.26:63-66 Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: "Minä vannotan sinua
elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika".64 Jeesus sanoi
hänelle: "Sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille: tästedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan
istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä."65 Silloin ylimmäinen pappi
repäisi vaatteensa ja sanoi: "Hän on pilkannut Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme?
Katso, nyt kuulitte hänen pilkkaamisensa.66 Miten teistä on?" He vastasivat sanoen: "Hän on
vikapää kuolemaan".
Luuk.22:66-71 Ja päivän valjetessa kansan vanhimmat ja ylipapit ja kirjanoppineet kokoontuivat ja
veivät hänet neuvostonsa eteen67 ja sanoivat: "Jos sinä olet Kristus, niin sano se meille". Hän
vastasi heille: "Jos minä teille sanon, niin te ette usko;68 ja jos kysyn, ette vastaa.69 Mutta
tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella."70 Silloin he kaikki sanoivat:
"Sinä siis olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Tepä sen sanotte, että minä olen".71 Niin he
sanoivat: "Mitä me enää todistusta tarvitsemme? Sillä me itse olemme kuulleet sen hänen omasta
suustansa."
Luuk.23:1-2 Ja he nousivat, koko joukko, ja veivät hänet Pilatuksen eteen.2 Ja he alkoivat syyttää
häntä sanoen: "Tämän me olemme havainneet villitsevän kansaamme, kieltävän antamasta
veroja keisarille ja sanovan itseään Kristukseksi, kuninkaaksi".

Tunnustajat
Luuk.1:41-45 Ja kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussansa; ja
Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä.42 Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi:
"Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!43 Ja kuinka minulle
tapahtuu tämä, että minun Herrani äiti tulee minun tyköni?
44 Sillä katso, kun sinun tervehdyksesi ääni tuli minun korviini, hypähti lapsi ilosta minun
kohdussani.45 Ja autuas se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta!"
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Luuk.2:25-26, - - - 29-32 Ja katso, Jerusalemissa oli mies, nimeltä Simeon; hän oli hurskas ja
jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä.26 Ja Pyhä
Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennen kuin oli nähnyt Herran
Voidellun. - - - 29 "Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään, sanasi mukaan;30 sillä
minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi,31 jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen
nähdä,32 valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille".
Luuk.2:36-38 Ja oli naisprofeetta, Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut
iälliseksi. Mentyään neitsyenä naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta,37 ja oli
nyt leski, kahdeksankymmenen neljän vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli
siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää.
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38 Ja

juuri sillä hetkellä hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat
Jerusalemin lunastusta.
Joh.1:41-42 Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan",
1
se on käännettynä: Kristus. 42 Ja hän vei hänet Jeesuksen tykö. Jeesus kiinnitti katseensa
häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon, Johanneksen poika; sinun nimesi on oleva Keefas", joka
2
käännettynä on Pietari.
Joh.1:43-49 Seuraavana päivänä Jeesus tahtoi lähteä Galileaan; ja hän tapasi Filippuksen ja sanoi
hänelle: "Seuraa minua".44 Ja Filippus oli Beetsaidasta, Andreaan ja Pietarin kaupungista.45
Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja
profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista".46 Natanael sanoi hänelle:
"Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippus sanoi hänelle: "Tule ja katso".47 Jeesus näki
Natanaelin tulevan tykönsä ja sanoi hänestä: "Katso, oikea israelilainen, jossa ei vilppiä ole!"
48 Natanael sanoi hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennen kuin
Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut".49 Natanael vastasi ja sanoi
hänelle: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas".
Joh.21:5-7 Niin Jeesus sanoi heille: "Lapset, onko teillä mitään syötävää?" He vastasivat hänelle:
"Ei ole".6 Hän sanoi heille: "Heittäkää verkko oikealle puolelle venhettä, niin saatte". He heittivät
verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden.7 Silloin se opetuslapsi,
jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille: "Se on Herra". Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra,
vyötti hän vaippansa ympärilleen, sillä hän oli ilman vaatteita, ja heittäytyi järveen.
Joh.20:6-8 Niin Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat
siellä7 ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinliinojen kanssa, vaan
toiseen paikkaan erikseen kokoon käärittynä.8 Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli
tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi.
Matt.16:15-18 Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?"16 Simon Pietari vastasi ja
sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika".17 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet
sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni,
1
joka on taivaissa.18 Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan
seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.
Luuk.9:20 Niin hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä
olet Jumalan Kristus".
Mark.8:29-30 Niin hän kysyi heiltä: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Pietari vastasi ja sanoi
hänelle: "Sinä olet Kristus".30 Ja hän varoitti vakavasti heitä puhumasta kenellekään hänestä.
Matt.14:26-33 Kun opetuslapset näkivät hänen kävelevän järven päällä, peljästyivät he ja
sanoivat: "Se on aave", ja huusivat pelosta.27 Mutta Jeesus puhutteli heitä kohta ja sanoi: "Olkaa
turvallisella mielellä, minä se olen; älkää peljätkö".28 Pietari vastasi hänelle ja sanoi: "Jos se olet
sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi vettä myöten".
29 Hän sanoi: "Tule". Ja Pietari astui ulos venheestä ja käveli vetten päällä mennäkseen
Jeesuksen tykö.30 Mutta nähdessään, kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi
sanoen: "Herra, auta minua".31 Niin Jeesus kohta ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle:
"Sinä vähäuskoinen, miksi epäilit?"32 Ja kun he olivat astuneet venheeseen, asettui tuuli.33 Niin
venheessä olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: "Totisesti sinä olet Jumalan Poika".
Joh.11:23-27 Jeesus sanoi hänelle: "Sinun veljesi on nouseva ylös".24 Martta sanoi hänelle: "Minä
tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa, viimeisenä päivänä".25 Jeesus sanoi hänelle: "Minä
olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.26 Eikä yksikään,
joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen?"27 Hän sanoi hänelle: "Uskon, Herra; minä
uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan Poika, se, joka oli tuleva maailmaan".
Joh.9:35-38 Ja Jeesus sai kuulla heidän ajaneen hänet ulos; ja hänet tavatessaan hän sanoi
hänelle: "Uskotko sinä Jumalan Poikaan?"36 Hän vastasi ja sanoi: "Herra, kuka hän on, että minä
häneen uskoisin?"37 Jeesus sanoi hänelle: "Sinä olet hänet nähnyt, ja hän on se, joka sinun
kanssasi puhuu".38 Niin hän sanoi: "Herra, minä uskon"; ja hän kumartaen rukoili häntä.
((sokeana syntynyt – parantumisensa jälkeen))
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Joh.4:25-29, - - -

Nainen sanoi hänelle: "Minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan
Kristukseksi; kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki".26 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen se,
minä, joka puhun sinun kanssasi".
27 Samassa hänen opetuslapsensa tulivat; ja he ihmettelivät, että hän puhui naisen kanssa.
Kuitenkaan ei kukaan sanonut: "Mitä pyydät?" tai: "Mitä puhelet hänen kanssaan?"28 Niin nainen
jätti vesiastiansa ja meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille:29 "Tulkaa katsomaan miestä, joka on
sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus?" - - - 39 Ja monet
samarialaiset siitä kaupungista uskoivat häneen naisen puheen tähden, kun tämä
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todisti: "Hän on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt".40 Kun nyt samarialaiset tulivat
hänen luoksensa, pyysivät he häntä viipymään heidän luonaan; ja hän viipyi siellä kaksi päivää.41
Ja vielä paljoa useammat uskoivat hänen sanansa tähden,42 ja he sanoivat naiselle: "Emme enää
usko sinun puheesi tähden, sillä me itse olemme kuulleet ja tiedämme, että tämä totisesti on
maailman Vapahtaja".
Matt.27:45-46 - - - 50-51 - - - 54 Mutta kuudennesta hetkestä alkaen tuli pimeys yli kaiken maan, ja
sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen.46 Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi
suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut
hylkäsit? - - - 50 Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.51 Ja katso, temppelin
esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat,
- - - 54 Mutta kun sadan päämies ja ne, jotka hänen kanssaan vartioitsivat Jeesusta, näkivät
maanjäristyksen ja mitä muuta tapahtui, peljästyivät he suuresti ja sanoivat: "Totisesti tämä oli
Jumalan Poika".

Epävarmuus
Joh.7:25-31

Niin muutamat jerusalemilaisista sanoivat: "Eikö tämä ole se, jota he tavoittelevat
tappaaksensa?
26 Ja katso, hän puhuu vapaasti, eivätkä he sano hänelle mitään. Olisivatko hallitusmiehet tosiaan
saaneet tietoonsa, että tämä on Kristus?27 Kuitenkin, me tiedämme, mistä tämä on; mutta kun
Kristus tulee, niin ei kukaan tiedä, mistä hän on."28 Niin Jeesus puhui pyhäkössä suurella äänellä,
opetti ja sanoi: "Te tunnette minut ja tiedätte, mistä minä olen; ja itsestäni minä en ole tullut,
vaan hän, joka minut on lähettänyt, on oikea lähettäjä, ja häntä te ette tunne.29 Minä tunnen
hänet, sillä hänestä minä olen, ja hän on minut lähettänyt."30 Niin heillä oli halu ottaa hänet
kiinni; mutta ei kukaan käynyt häneen käsiksi, sillä hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.
31 Mutta monet kansasta uskoivat häneen ja sanoivat: "Kun Kristus tulee, tehneekö hän
enemmän tunnustekoja, kuin tämä on tehnyt?"
Joh.7:40-43 Niin muutamat kansasta, kuultuaan nämä sanat, sanoivat: "Tämä on totisesti se
profeetta".41 Toiset sanoivat: "Tämä on Kristus". Mutta toiset sanoivat: "Ei suinkaan Kristus tule
Galileasta?42 Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä
Beetlehemin kaupungista, jossa Daavid oli?"43 Niin syntyi kansassa eripuraisuutta hänen
tähtensä.
Matt.16:13-14 Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen:
"Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?"14 Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes
Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista".
Mark.8:27-28 Ja Jeesus lähti opetuslapsinensa Filippuksen Kesarean kyliin. Ja tiellä hän kysyi
opetuslapsiltaan ja sanoi heille: "Kenen ihmiset sanovat minun olevan?"28 He vastasivat hänelle
sanoen: "Johannes Kastajan, ja toiset Eliaan, toiset taas jonkun profeetoista".
Luuk.9:18-19 Ja tapahtui, kun hän oli yksinäisessä paikassa rukoilemassa ja hänen opetuslapsensa
olivat hänen kanssaan, että hän kysyi heiltä ja sanoi: "Kenen kansa sanoo minun olevan?"19 He
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vastasivat sanoen: "Johannes Kastajan, mutta toiset Eliaan, toiset taas sanovat, että joku
vanhoista profeetoista on noussut ylös".
Matt.14:1-2 Siihen aikaan neljännysruhtinas Herodes kuuli maineen Jeesuksesta.2 Ja hän sanoi
palvelijoilleen: "Se on Johannes Kastaja; hän on noussut kuolleista, ja sen tähden nämä voimat
hänessä vaikuttavat".
Mark.6:14-16 Ja kuningas Herodes sai kuulla hänestä, sillä hänen nimensä oli tullut tunnetuksi, ja
ihmiset sanoivat: "Johannes Kastaja on noussut kuolleista, ja sen tähden nämä voimat hänessä
vaikuttavat".15 Mutta toiset sanoivat: "Se on Elias"; toiset taas sanoivat: "Se on profeetta, niin
kuin joku muukin profeetoista".16 Mutta kun Herodes sen kuuli, sanoi hän: "Johannes, jonka minä
mestautin, on noussut kuolleista".
Luuk.9:7-9 Ja neljännysruhtinas Herodes sai kuulla kaikki, mitä tapahtui, eikä tiennyt, mitä
ajatella; sillä muutamat sanoivat: "Johannes on noussut kuolleista",8 mutta toiset: "Elias on
ilmestynyt", toiset taas: "Joku vanhoista profeetoista on noussut ylös".9 Ja Herodes sanoi:
"Johanneksen minä olen mestauttanut; mutta kuka tämä on, josta minä tuollaista kuulen?" Ja hän
etsi tilaisuutta saadakseen nähdä hänet.
Luuk.13:31 Samalla hetkellä tuli hänen luoksensa muutamia fariseuksia, ja he sanoivat hänelle:
"Lähde ja mene täältä pois, sillä Herodes tahtoo tappaa sinut".
Luuk. 23:8-12 Kun Herodes näki Jeesuksen, ihastui hän suuresti; sillä hän oli jo kauan aikaa
halunnut nähdä häntä, koska oli kuullut hänestä, ja hän toivoi saavansa nähdä häneltä jonkin
ihmeen.9 Ja hän teki Jeesukselle monia kysymyksiä; mutta tämä ei vastannut hänelle mitään.10
Ja ylipapit ja kirjanoppineet seisoivat siinä ja syyttivät häntä kiivaasti.11 Mutta Herodes
joukkoineen kohteli häntä halveksivasti ja pilkkasi häntä; ja puetettuaan hänet loistavaan pukuun
hän lähetti hänet takaisin Pilatuksen eteen.12 Ja Herodes ja Pilatus tulivat sinä päivänä ystäviksi
keskenään; he olivat näet ennen olleet toistensa vihamiehiä.
Joh.3:1-2 Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä.2
Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: "Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi
tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala
ole hänen kanssansa."
Matt.27:17 - - - 22 Kun he nyt olivat koolla, sanoi Pilatus heille: "Kummanko tahdotte, että minä
teille päästän, Barabbaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?" - - - 22 Pilatus sanoi
heille: "Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?" He sanoivat kaikki:
"Ristiinnaulittakoon!"

Kiellon ja tunnustuksen merkitys
Matt.10:32-33 Sen tähden, jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan
Isäni edessä, joka on taivaissa.33 Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän
Isäni edessä, joka on taivaissa.
Luuk.12:8-9 Mutta minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös
Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä.9 Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se
kielletään Jumalan enkelien edessä.
Mark.0:40 Sillä joka ei ole meitä vastaan, se on meidän puolellamme.
Matt.12:30 Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan; ja joka ei minun kanssani kokoa,
se hajottaa.
Joh.9:20-23 Hänen vanhempansa vastasivat ja sanoivat: "Me tiedämme, että tämä on meidän
poikamme ja että hän on sokeana syntynyt;21 mutta kuinka hän nyt näkee, emme tiedä; emme
myöskään tiedä, kuka on avannut hänen silmänsä. Kysykää häneltä; hänellä on kyllin ikää,
puhukoon itse puolestansa."22 Näin hänen vanhempansa sanoivat, koska pelkäsivät juutalaisia.
Sillä juutalaiset olivat jo sopineet keskenään, että se, joka tunnusti hänet Kristukseksi, oli
erotettava synagoogasta.23 Sen tähden hänen vanhempansa sanoivat: "Hänellä on kyllin ikää,
kysykää häneltä".
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Kieltäjät
Luuk.4:28-30

Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagoogassa, tulivat kiukkua täyteen29 ja
nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle
heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas.30 Mutta hän lähti pois käyden heidän
keskitsensä.
Luuk.23:1-2 Ja he nousivat, koko joukko, ja veivät hänet Pilatuksen eteen.2 Ja he alkoivat syyttää
häntä sanoen: "Tämän me olemme havainneet villitsevän kansaamme, kieltävän antamasta
veroja keisarille ja sanovan itseään Kristukseksi, kuninkaaksi".
Joh.19:7 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman,
koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi".
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